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Efter 10 ars arbete har nu nepticulidbandet i
'Fauna ent. scand.― sehen' sett dagcns bus, inte

utan inslag av vissa vederlnёdor pa vagCn dit.

sallan har val heller ctt vcrk varit sa cfterlangtat

som detta, dar dcn samlade kunskapen om alla
Nordeuropas dvargmalar (Ncpticulidac) och
ёgonlockmalar(OpOStCgidac)presenteras. Fyra

fё rfattare har sammanfё rt sina rnangariga erfarcn―

heter av dessa intressanta smattarilsfamibcr.StO←

fet ar sa Omfattande,att det intc rylnts i en volym

utan har delats upp i en textdel och en illustra―

tionsdel sa att man kan jamお ra text Och bild sam―

tidigt.

Dispositioncn ar likartad dcn i tidigarc volymer

i samma scric. En historik inleder den a11lnanna

delen varpaぉ 巧er en utbrligarc beskr市 ning av

Nepticulidac,som naturligtvis ar den helt dominc―

rande av de tva behandlade famttema mCd iCke

nlindre an 120 behandladc arter. LaⅣ stadiet far

en oscdvanligt,1lig redogё relsc,vilket intc ar

fё rvanande med tanke pa dct intressanta levnads―

sattet Och dcn betydandc kunskap man salnlat pa

sig undcr drygt ett sekel och i synnerhet undcr de

sista decennicma.Fylogcnin ar daremOt kOrtfattat

beskrivcn och har hanvisas till nyligen publice―

rade uppsatser.Ett par checklistorお りer darpa och

det anmanna avsnittet avslutas med anvisningar

om insanlling, prcparering och bcstamning av

dessa vara minsta ttarilar.

Den spcciena delen(bcstamningsdclen)inleds

med ett myckct omfattande system av nycklar,

tackandc intc mindre an 60 sidor Attta fram dessa

nycklar,som till vascntlig del berё r tribus Nepti―

culini,maste ha innebu五 t ett mycket stort arbetc

och tordc knappast sta i rclation till anvandbarhe_

ten.

Vttje art beskrivs noggrant mcn anda inte vid_

lyftigt pa l_2 sidor.KOncn behandlas var fё r sig

liksom ocksa deras genitalier.Diagnosen for vatte

art begransas till det aktuclla slaktet,underslを ■(tct

eller gruppen, innebarande en viss inskrankning,
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men helt nёdvandig med tanke pa attjamぉ rclscn

med allchanda arter av liknande utseende annars

skullc svalla ut till helt oriinliga proportioncr.

Dctta tillvagagangssatt kraver emenertid av lasa_

rcn vissa fOrkunskaper om systcmatikcn hos ncpti―

culidac. 1)iagnosen tar gcnomgacndc upp utsc‐

endc hos ilnago, och han―  rcsp hongcnitalicr

Utbredningen anges badc rcgionalt och globalt.

Under rubriken 'Blology' upplyscs om vard_
vaxt(er), utSeende hos laⅣ , nlina och kokong,
samt onl fenologin.Bchandlingcn av var」 C art av―

slutas ofta med noter mcd viktigt och intressant

innehall. I)et kan galla faststanandet av lcktoty―

pcr,korta rcdogorelser fё r olika artsuppfattningar

eller andra speciella omstandigheter,som inte nor―

malt har kunnat inpassas i den ordina五 e beskriv―

ningcn.

Nastkommande avsnitt behandlar pa motsva_

randc satt tribus Trifurculini med en inledning av

17 sidor nycklar och sist,som ett fristacndc kapi―

tel,お増er den lillaね mttCn opostegidae mcd 4
upptagna arter.Fё rfattama understwker det stora

behovet av obscⅣ ationcr vad galler bi010gin hos

opostcgidcma.Belysande ar,att rnan i sista stund

ick med helt nya uppgifter om vardvaxtcn fOr
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man undra ёver uppdclningcn av dct gamla slaktet

Oρθsrιgα ,mcn det handerju allt oftare att studier

av inscktsgrupper pa varldsbasis utnlynnar i nya

slよten,som grundar sig pa allt inarc dctattcr,fr a

i genitalierna. FOr den som inte arbetar med
varldsfaunan kan uppspaltningen i nya slakten

kannas sOm en belastning. Del l avslutas mcd
pricktabencr, dar den detatterade utbredningen i

Norden (provinsvis), Baltikuin och nordvastra

Centraleuropa(landsvis)aterges.

Dc1 2 innchaner inledningsvis 186 akvarelllnal―

ningar,undantags16st av yppcrsta klass,fё rcstal_

lande imagos av samtliga arter, samt bilder av

vingribbor(av reprcscntativa artcr),han_,honge―

nitalier och minor, alla av Roland Johanssons

hand.Man inner ocksa en bildsvit av fOr bestam―

ningen viktiga delar av larvema,sasom bcharing,

huvudkapsel och olika thorax― och abdonlinalseg―

mcnt Dessa teckningar kan vasentligcn bara tol―

kas fullt ut tillsammans med bestamningsnyck―

lama ёvcr larvema.

Verket innehaner mangdcr av tidigarc opubli―

cerad infomation, varav kan namnas alla kanda
hongenitalier och yttcrligarc data onl l押 cma. I
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synnerhet det fdrstnemnda har tidigare upplevts
som en besvdrande brist, vilket nu pA ett fdrniim-
ligt satt avhjiilpts. Systemtiken fciljer i grunden

Beimes arbete frin 1945. Han indelade Nepticuli-
dae i 9 sliikten av vilka 5 nybeskrevs av honom.

Senare infdrdes som komplement informella
grupper, vilka kunde anvdndas pi ett friare siitt,
eftersom de inte regleras av 'The Zoological
Code'. I det anmiilda arbetet gcirs vissa omvdrde-
ringar av Beimes sliikten men de flesta anvdnds
pA ursprungligt satt. Dessutom kombineras dessa

sliikten med den informella gruppindelningen,
som diirigenom strukturerar artema p[ niv6n mel-
lan undersliikte och art. Genom detta grepp kan

ett farre antal arter hanteras i varje specifik enhet.
Stabiliteten av nomenklaturen inom Nepticuli-

dae iir tack vare omfattande typundersdkningar nu
pi hdg nivA medan diiremot artsuppfattningen i
vissa fall m<ijligen kan komma att ftiriindras i
framtiden. Fbrfattama utgAr frSn stlndpunkten att
taxa med till synes identiska genitalier, snarlikt
yttre utseende och likartad biologi dr en och
samma art. Detta har lett till synonymiseringar,
m6nga redan kiinda och siikerligen korrekta, men
i vissa enskilda fall liir diskussionen komma att
fortsiitta. Det iir framfdr allt fyra arter som be-
h6ver iignas vidare studier, zelleriella, benande-
rella, poterii och angulifasciella. I det fcirsta fallet
liimnar f6rfattama en liten mdjlighet 6ppen att
lappovimella kan vara en frin zelleriella skild art.
Det rAder iinnu inte full enighet om den geogra-

fiska utbredningen av de tvi 'artema' och inte
heller kiinner man med absolut saikerhet till hur
de olika populationema iir bundna till skilda Sa/tx-
arter. Aven tolkningen av strukturskillnader mel-
lan lappovimel/a's resp zelleriella's vingfjlill har
utfallit olika. Den form av poterii som lever pA

hjortron (tengstroemi) miste understikas vidare
liksom det icke publicerade taxonet scandicella,
som preliminiirt antas vara en form av benande-
rella. Betrdffande angulifasciella finns vissa an-
tydningar till att de populationer, som lever pA

Filipendula vulgaris (pA Oland, Gotland och i
Ungern), mnhdnda kan utgdra en siirskild art, men

iinnu finns inga biirkraftiga bevis f6r detta.
Efter utgivningen av verket har det visat sig, att

floslactella frAn Sverige har 3 buntar av comuti i
aedeagus, medan italienska djur av denna art bara

har tvA. Denna skillnad iir lika pitaglig som kon-
stant i det material som hittills har unders6kts.
Mycket tyder stlunda pA att vi hiir har att gdra
med en dubbelart. I boken iir den italienska for-
men avbildad.

Aven om det stundtals niimns var och hur en

art upptriider i naturen och hur den skall insamlas,
upplevs denna typ av information som en aning
knapphiindig. Noggrannare biotopbeskrivningar
kunde i vissa sammanhang hjiilpa nybdrjaren.
Mlnga arter uppvisar ju ett brett spektrum i sitt
biotopval men kan iinda i amkilliga fall anses vara
siirskilt rikligt fiirekommande i en viss typ av ter-
reng, t ex att continuella-minor ofta hittas pL ca 2

m hciga glasbjdrkar i klirrmark.
Den omfattande textdelen ger ett tillftirlitligt

intryck och de f[ fel som finns iir i allmiinhet av
fdrsumbar natur. Korrekturliisningen har tydligen
genomfcirts omsorgsfullt men pi sid. 20 har dock
en fcirviixling av namn skett: fig. l2 representerar
inte S. aeneaofasciella ttan auromarginella.

Bestiimningsnycklama fiir larvema iir i fiirsta
hand avsedda f6r specialisten, men biir ju ocks6
hjiilpligt tjiina den som nyligen biirjat iigna sig At

nepticulidema. Vissa smifel kan diirfdr ftirvina
den oinvigde, t ex pA s 8l diir det under 3(2) talas
om Segment I och Segment II, medan det iir Seg-
ment VII som torde avses. Vidare kan en hiinvis-
ning till frg. 192196 ocksA medverka till viss
fcirvirring dA abdominalsegmenten i figurema tir
numrerade med arabiska siffror medan de i texten
pA sid. 37 anges med romerska siffror.

Siikert kommer "The Nepticulidae and Oposte-
gidae of North West Europe" att vara det ridande
standardverket fcir dessa familjer under etskilliga
irtionden framit. Ett oerh6rt arbete har lagts ner
vid framtagandet av detta magnifika verk. Friimst
vill man lovorda de fina illustrationema, som
kommer att vara kiirnan vid bestiimningsarbetet.
Ingen lepidopterolog kan undvara Vol. 23 av
Fauna Entomologica Scandinavica. Kanske finns
det iindi ett problem, som fciljer med det nu ut-
givna verket. Vem kommer att skriva niista fjiirils-
del i denna serie efter det att ribban nu har lagts

si hcigt?

Bengt A. Bengtsson


